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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 
Нацрта закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 

 
1. Који су проблеми које закон треба да реши? 

 
     Запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови представљају незаобилазне 

енергенте од којих зависи индустрија, саобраћај и друге привредне гране, па је неопходно 
прописати услове под којима се ове материје безбедно стављају у промет,  производе, 
складиште и употребљавају, као и услове за постављање, изградњу, реконструкцију, 
адаптацију и санацију и коришћење постројења и објеката за производњу, прераду, 
складиштење, држање и промет ових материја и створити неопходан степен безбедности. 
То је могуће спровести искључиво доношењем новог закона који ће свеобухватно 
регулисати ову област.  

 
Постојећа законска регулатива на неадекватан и непотпун начин регулише 

предметну област, с обзиром да је последња измена и допуна исте извршена 2005. године, 
а у међувремену су се у овој области развиле техничке и технолошке гране са пратећом 
законском регулативом.  

 
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник 

СРС” бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Сл. гласник СРС” бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) није 
усаглашен са правном регулативом техничко технолошког развоја. 

  
Предложеним Нацртом закона уведене су измене у односу на Закон који је 

тренутно на снази, у делу који се односи на: 
- дефинисање појмова, где су уведени нови, као што су горива течност и држање 

запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова; 
- ближе дефинисање услова за безбедну изградњу објеката и постројења за 

складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова; 
- прецизније одређивање садржаја захтева за одобрење локације, нарочито кроз 

увођење забележбе о забрани градње, којом се дефинишу безбедносна растојања без 
обзира на носиоца права на непокретности; 

- сагласност на техничку документацију и спроведеност мера заштите од пожара и 
експлозија, које су у потпуности усклађене са новим Законом о заштити од пожара („Сл.  
гласник  РС“  бр. 111/09 и 20/15); 

- ближе су прописани услови које морају испуњавати технолошки процеси у којима 
се употребљавају запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови; 

- прецизније су дефинисани услови за обављење послова складиштења, држања и 
промета запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова и одржавање и контролисање 
постројења; 

- казнене одредбе, где се овим законом уводе одредбе о прекршајним поступцима за 
физичка, правна лица и предузетнике; 

-инспекцијски надзор који је усклађен са осталим прописима који регулишу ову 
област.  
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      У о дно су на важеће законско решење овим Нацртом закона није обухваћен 
транспорт запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, који је регулисан другим 
прописима, као ни експлозивне материје. 
  

Нацртом закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, уређена 
је и област руковања запаљивим течностима и гасовима, контрола у процесу производње, 
складиштења и њихове дистрибуције, као и надзор и казнене одредбе против прекршилаца 
законских одредби. 
  

 
2. Који су жељени циљеви доношења закона? 
 

Овим законом уређују се безбедносни услови у погледу примене мера заштите од 
пожара и експлозија приликом постављања, изградње, реконструкције, адаптације и 
санације и приликом коришћења постројења и објеката за производњу, прераду, 
складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, ради 
спречавањa настајања и ширења пожара и експлозија и гашења пожара, као и спровођење 
надзора над овим мерама. 

 
Циљеви који се доношењем новог закона постижу су: 

• већи степен безбедности лица и имовине;  
• ефикаснији рад државних органа и међусобна сарадња; 
• доношење и примена нових подзаконских аката и техничких прописа;  
• усклађеност са међународним стандардима и најбољом међународном 

праксом; 
• убрзавање поступка прибављања одобрења локације објеката; 
• казнене одредбе и покретање  прекршајног поступка су усклађени и 

усаглашени са одредбама Закона о заштити од пожара („Сл.   гласник  РС“  
бр. 111/09 и 20/15) и закона који прописује прекршајни поступак; 

• усаглашавање одредби са Законом о хемикалијама („Сл.  гласник  РС“, бр. 
36/09, 88/10, 92/11 и 93/12);  

• усаглашавање одредби са Правилником о полагању стручног испита и 
условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта 
заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара 
(,,Службени гласник РС”, број 21/12). 

 
Остварењем ових циљева створиће се правни оквир у коме ће се постићи висок 

степен безбедности лица и имовине са аспекта заштите од пожара и експлозија у 
процесима производње, прераде, складиштења, држања и промета запаљивих и горивих 
течности и запаљивих гасова. 
 

3. Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема без доношења 
аката? 

 
У току анализе разматрано је неколико релевантних могућности: 
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1) немењање постојећег закона – што није усвојено из следећих разлога: немогућност 
примене закона, правна несигурност, немогућност налагања мера као ни санкционисање 
истих, превазиђеност већине института важећег закона; 
  
2) доношење Закона о изменама и допунама Закона о експлозивним материјама, 
запаљивим течностима и гасовима, којим би се кориговали уочени постојећи проблеми – 
што није прихваћено из следећих разлога: измене би биле нецелисходне и не би на 
адекватан и комплетан начин регулисале предметну област, јер је неопходно да се промени 
више о д 5 0 % текста зако на ко ји је на снази и да се, у складу са Јединственим 
методолошким правилима за израду прописа, донесе нови закон; 
 
3) доношење новог закона - остваривање постављених циљева није могуће без 
одговарајућег законског оквира за чију израду је неопходно доношења новог закона у овој 
области који би усвојио нова, савременија законска решења из исте. 
 
 

4. Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема? 
  
  Доношење Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима је 
најбоље решење јер се њиме на систематичан и целовит начин, уз поштовање начела 
правне сигурности уређује ова материја. 
 

5. На кога и како ће највероватније утицати решења у закону? 
 

Решења предложена овим Нацртом закона ће утицати на следеће идентификоване 
субјекте регулације према наведеним категоријама: 

• Државни органи који директно спроводе Закон; 
• Привредни субјекти;  
• Мала и средња предузећа; 
• Државни органи чија надлежност има реперкусије услед примене предложеног 

закона; 
• Правна лица – инвеститори; 
• Правна лица – пројектне организације; 
• Правна лица – извођачка предузећа;  
• Физичка лица;  
 

  Такође се може извршити подела субјеката према ефектима примене Нацрта закона 
на: субјекте са директним ефектима примене Закона и субјекте са индиректним ефектима 
примене Закона.  
 

Овим законом ће се обезбедити правна сигурност свих наведених субјеката, као и 
правних и физичких лица, која обављају послове производње, прераде, складиштења, 
држања и промета запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, као што је 
загарантована ефикасност рада државног органа у спровођењу надзора у овој области.  
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Унапређењем ове области, кроз доношење овог закона, могу се привући стране 
инвестиције које би имале позитиван ефекат на привреду и грађане у целини. 
 

6. Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а 
нарочито малим и средњим предузећима? 

 
Трошкови као последица примене предложеног Нацрта Закона о запаљивим и горивим 

течностима и запаљивим гасовима се могу предвидети као: 
 
• Републички административни трошкови предвиђени Законом о републичким 

административним таксама (Сл. гласник РС бр. 43/03 , 51/03 - исправка, 53/04 - др. 
пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05 , 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. 
пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09 , 54/09 , 35/10 - др. пропис, 50/11 , 70/11 - др. 
пропис, 55/12 - др. пропис, 93/12 , 47/13 - др. пропис, 65/13 - др. пропис) за 
издавање Решења из области заштите од пожара које се односи на одобрење за 
локацију објеката за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности и 
гасова (складишта, магацини и резервоари, нафтоводи и гасоводи, станице за 
снабдевање горивом моторних возила)и магацина за смештај експлозивних 
материја 

• Републички административни трошкови предвиђени Законом о републичким 
административним таксама (Сл. гласник РС бр. 43/03 , 51/03 - исправка, 53/04 - др. 
пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05 , 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. 
пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09 , 54/09 , 35/10 - др. пропис, 50/11 , 70/11 - др. 
пропис, 55/12 - др. пропис, 93/12 , 47/13 - др. пропис, 65/13 - др. пропис) за 
издавање Решења из области заштите од пожара које се односи на одобрење – 
давање сагласности на техничку документацију за објекте за производњу, прераду 
и ускладиштавање запаљивих течности и гасова (складишта, магацини и 
резервоари, нафтоводи и гасоводи, станице за снабдевање горивом моторних 
возила)и магацина за смештај експлозивних материја 

• Републички административни трошкови предвиђени Законом о републичким 
административним таксама (Сл. гласник РС бр. 43/03 , 51/03 - исправка, 53/04 - др. 
пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05 , 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. 
пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09 , 54/09 , 35/10 - др. пропис, 50/11 , 70/11 - др. 
пропис, 55/12 - др. пропис, 93/12 , 47/13 - др. пропис, 65/13 - др. пропис) за 
издавање Решења из области заштите од пожара које се односи на технички пријем 
објеката за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности и гасова 
(складишта, магацини и резервоари, нафтоводи и гасоводи, станице за снабдевање 
горивом моторних возила) и магацина за смештај експлозивних материја 

• Републички административни трошкови предвиђени Законом о републичким 
административним таксама (Сл. гласник РС бр. 43/03 , 51/03 - исправка, 53/04 - др. 
пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05 , 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. 
пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09 , 54/09 , 35/10 - др. пропис, 50/11 , 70/11 - др. 
пропис, 55/12 - др. пропис, 93/12 , 47/13 - др. пропис, 65/13 - др. пропис) за 
издавање Решења из области заштите од пожара које се односи на технички пријем 
инсталација и уређаја у објектима за производњу, прераду и ускладиштавање 
запаљивих течности и гасова (складишта, магацини и резервоари, нафтоводи и 
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гасоводи, станице за снабдевање горивом моторних возила)и магацина за смештај 
експлозивних материја. 

 
Издавање Решења из области заштите од пожара за одобрење локације, давање 

сагласности на техничку документацију и вршење техничког прегледа објеката за 
производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности и гасова (складишта, 
магацини и резервоари, нафтоводи и гасоводи, станице за снабдевање горивом моторних 
возила) и магацина за смештај експлозивних материја, прописано је и Законом о 
експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник СРС", 
бр. 44/77, 45/85, 18/89, "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005) који је 
тренутно на снази, па примена овог Нацрта закона неће изискивати додатне трошкове. 
 

7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити? 

 
 

Није могуће прецизно исказати номиналне износе трошкова који су последица 
примене овог Нацрта закона, с обзиром да су дефинисани само административни 
трошкови кроз Закон о републичким административним таксама, док су остали трошкови 
уређени тренутним пословним политикама правних лица заступљених на тржишту. 

 
Користи од примене овог Нацрта закона су вишеструке, а базична је стварање 

безбедносних услова у погледу примене мера заштите од пожара и експлозија, за 
постављање, изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију, као и приликом коришћења 
постројења и објеката за производњу, прераду, складиштење, држање и промет запаљивих 
и горивих течности и запаљивих гасова, као и спровођење надзора над овим мерама. 
Стварањем поменутих безбедносних услова се врши превенција настанка пожара, 
експлозија, који могу потенцијално да прерасту у катастрофе великих размера, имајући у 
виду да се ради о изузетно запаљивим материјама. 

 
Остале користи се огледају кроз ефикаснији рад државних органа и њихову бољу 

међусобну сарадњу, усаглашавање са важећим техничким прописима, усклађеност са 
међународним стандардима, као и директивама Европске уније, убрзавање поступака који 
се односе на прибављање одобрења локације и сагласности на техничку документацију за 
објекте у којима се  производе, прерађују, складиште, држе запаљиве и гориве течности и 
запаљиви гасови, као и убрзавање поступака спровођења надзора над овим мерама. 
 
 Из горе наведеног очигледно је да се ни очекивани позитивни ефекти, као ни 
трошкови који су последица примене овог Нацрта закона, не могу  дефинисати мерљивим 
новчаним износима. 
 

Позитивни ефекти који се постижу доношењем Закона о запаљивим и горивим 
течностима и запаљивим гасовима оправдавају трошкове који ће настати у његовој 
примени, јер имају за циљ повећање безбедности лица и имовине са аспекта заштите од 
пожара и експлозија.  
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8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и тржишна 
конкуренција? 
 

 Имајући у виду предмет регулисања Закона о запаљивим и горивим течностима и 
запаљивим гасовима кроз који се успоставља јасан систем превенције од настајања и 
ширења пожара и експлозија и гашења пожара, као и спровођење надзора над истим, 
услови у којима постоји развијен систем заштите и сигурности су врло афирмативни за 
различите привредне активности, односно стварање нових привредних субјеката и 
подржавање тржишне конкуренције. 
 

Предложена законска решења имају позитиван ефекат у смислу повећања броја 
привредних субјеката на тржишту које покрива ову област, што ће довести до веће 
конкуренције у области пружања услуга, као и производње и уградње опреме за примену 
мера овог Нацрта закона. 

 
Применом овог закона очекује се значајно повећање броја нових иностраних 

привредних субјеката у овој области, с обзиром да је Нацрт закона усклађен са 
међународним стандардима и најбољом међународном праксом. 
 
 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 
 
У складу са Пословником Владе, Министарство унутрашњих послова је  

организовало јавну расправу и позвало све грађане, стручну јавност и све друге 
заинтересоване стране да доставе своје сугестије и примедбе на нацрт Закона о запаљивим 
и горивим течностима и запаљивим гасовима, а оправдане сугестије и примедбе су унете у 
наведени Нацрт закона. 

 
Одбор за правни систем и државне органе је на седници одржаној 18.09.2013. 

године, одобрио спровођење јавне расправе о Нацрту закона о запаљивим и горивим 
течностима и запаљивим гасовима и усвојио Програм јавне расправе сагласно којем је 
Министарство унутрашњих послова спровело јавно расправу. 

 
Привредна комора Србије – Удружење за хемијску, фармацеутску и гумарску 

индустрију и индустрију неметала и Удружење за приватно обезбеђење је на иницијативу 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Секторa за ванредне ситуације, 
организовала јавну расправу о Нацрту закона о запаљивим и горивим течностима и 
запаљивим гасовима, која је спроведена у периоду од 7. до 24. октобра 2014. године, а 
текст Нацрта закона био je постављен на интернет страници Министарства унутрашњих 
послова и на порталу е-управе.  
  

Текст нацрта закона представљен је на јавним расправама које су организоване у 
регионалним привредним коморама, и то у РПК Крагујевaц 7.10.2014. године, ПК 
Војводине у Новом Саду 10.10.2014. године, у РПК Ниш 15.10.2014. године и у ПК Србије 
у Београду 24.10.2014. године. 
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Јавним расправама је присуствовао велики број привредника из хемијске и 
фармацеутске индустрије, саобраћаја, енергетике, грађевине, заштите од пожара, приватне 
безбедности, представници локалне самоуправе и државних органа, као и други 
заинтересовани субјекти, представници државних органа, невладин сектор, еминентни 
стручњаци у овој области.  
 

Током вођења јавних расправа посебно је истакнуто увођење новог појма означеног 
као „горива течност“, који није усклађен са Законом о хемикалијама и указано је на 
потребу и разлоге за овом врстом одступања,  како би се постигао најмање исти или већи 
ниво безбедности и успоставила могућност контроле и надзора приликом постављања, 
изградње, реконструкције, адаптације и санације и коришћења постројења и објеката за 
складиштење, држање и промет горивих течности, над којима се вршио надзор и по 
старом, још увек важећем закону.   

У делу Нацрта закона којим је прописано вршење обуке за лица која рукују 
опасним материјама, привредна друштва су указала на потребу за прецизнијим  
дефинисањем броја лица и врсте обуке коју је потребно спровести, са посебним освртом на 
обуке лица која рукују хемикалијама, а које су прописане другим законом.  

Посебно је истакнуто да је велики број запослених радника на станицама за 
снабдевање горивом моторних возила запослен на основу уговора о делу, али је појашњено 
да начин запошљавања не сме имати утицаја на безбедност људи и имовине и да лица која 
обављају послове складиштења, производње и промета запаљивих и горивих течности и 
запаљивих гасова морају похађати посебну обуку. 

  Такође је, од стране привредних субјеката, указано да би било погодно предвидети 
општу едукацију у основним и средњим школама, посебно у области руковања опасним 
материјама, али је појашњено да је Законом о заштити од пожара предвиђена обавеза 
утврђивања програма едукације о заштити од пожара у школским и предшколским 
установама, па ће тим законом и та област бити регулисана. 

Од стране једне пројектантске куће, а у вези садржине и начина израде Елабората за 
одобрење локације, предложено је увођење још једног овлашћења за правно лице које га 
израђује, што је практично немогуће спровести у овом тренутку, јер би захтевало увођење 
посебне методологије израде истог и доношења додатних подзаконских аката. 

С обзиром да је овим Нацртом закона по први пут прописана обавеза израде 
Анализа о зонама опасности, постављана су питања која се односе на обавезност израде 
ове анализе и компетенцију правних лица која могу да је израђују. Указано је да је 
одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15), као и 
правилницима који ближе уређују  област издавања лиценци физичким и правним лицима, 
предвиђено издавање и одузимање лиценци за израду Анализа о зонама опасности. 

Везано за употребљену амбалажу, која је обрађена у члану 24. Нацрта закона, од 
стране учесника је наглашено да је начин обележавања и поступање са употребљеном 
амбалажом предмет уређења другог закона. Међутим, појашњено је да садржина овог 
члана није у супротности са одредбама других закона, али ближе уређује начин чувања 
амбалаже у којој су држане запаљиве и гориве течности током процеса производње.  
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Поједина правна лица су сматрала да је овим законом потребно мало детаљније 
уредити област транспорта ових материја, посебно у поштанском транспорту, али је 
указано да промет и транспорт материја није предмет овог, већ другог закона. 

Посебно је од стране привредних субјеката истакнуто да је  предвиђени рок од 4 
(четири) године за доношење подзаконских аката овог закона предугачак, узимајући у 
обзир застарелост прописа у овој области. У складу са тим, одлучено је да рок за 
доношење подзаконских аката овог закона буде 2 (две) године. 

Посебно је постављено питање везано за измену прописа којим је уређена изградња 
станица за снабдевање горивом моторних возила, јер је посебно изражена потреба за 
изградњом станица за снабдевање горивом малих моторних пловила. Напоменуто је да ће 
то бити регулисано изменом и усклађивањем постојећих техничких  прописа. 

У области спровођења инспекцијског надзора, указано је на потребу стварања  
законског основа којим се забрањује коришћење складишта гаса, опреме, инсталација и 
уређаја који не испуњавају захтеве дефинисане законом и техничким прописима, као и 
дефинисање услова и начина за оспособљавање лица која обављају послове у зонама 
опасности. У складу са тим, делимично су усвојени предлози и уграђени у Нацрт закона. 

Сви предлози и сугестије са јавних расправа који су били усмерени на побољшање 
предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива, су 
посебно размотрени након достављања свих примедби и уграђени  у текст Нацрта закона. 

 
10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло оно што се 

законом предвиђа?   
 

Током примене Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 
предузеће се следеће законодавне, управне и управно надзорне мере 
 
- Доношење подзаконских прописа и других општих аката из ове области, као и њихова 
имплементација; 
 
-  Усаглашавања са прописима ЕУ: 
 
- Усклађивање са Законом о заштити од пожара (,,Службени гласник РС”, број 111/09 и 
20/15); 
 
- Усклађивање са Законом о хемикалијама („Сл.  гласник  РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 
93/12); 
 
- Усклађивање са Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање 
лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и 
мера заштите од пожара (,,Службени гласник РС”, број 21/12); 
 
- Усклађивање са Законом о прекршајима (,,Службени гласник РС”, број 65/13);  
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- Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу њега, који врши 
министарство као надлежни орган, преко инспектора у оквиру делокруга утврђеног 
законом. Уколико надлежни орган при вршењу надзора утврди да нису испоштоване 
одредбе закона, он ће покренути прекршајни поступак и наложиће мере за њихово 
отклањање, а ако утврди да нису извршене наложене мере такође ће покренути прекршајни 
поступак. У случају да надлежни орган, при вршењу надзора, утврди да се не спроводе 
одредбе закона и прописа, а које су у надлежности других органа, дужан је да о томе одмах 
обавести други надлежни орган. 
 
 
 
 
 
 
 


